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Utazási feltételek a Olaszországba utazók részére 
 
 

Magyarországról és Európai Uniós tagállamokból a beutazás lehetséges 

Olaszországba, ugyanakkor harmadik országból történő beutazás esetén az olasz 

Külügyminisztérium egyedi és dinamikusan változó szabályokat állapít meg.  

Magyar állampolgárok számára Magyarországról Olaszországba történő beutazás 

jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiakban olvashatók (az információk az 

aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak):  

Az elutazás előtt:  

• Olaszországba, a légi, szárazföldi vagy vízi úton történő beutazás feltétele egy 

a kibocsátó ország illetékes hatósága által kiállított – és az országba történő 

belépést megelőző 48 órában elvégzett negatív COVID-19 PCR teszt vagy 

antigén teszt felmutatása.  

Továbbá beléphetnek még korlátozás nélkül azon személyek, akik oltási 

igazolással – az (EMA) által elismert vakcina beadását követően legalább 

14 nap leteltével – rendelkeznek vagy igazoltan átestek a COVID-19 

betegségen és letöltötték az előírt karanténidőszakot.   

A 6-18 éves korú gyermekek mentesülnek a karanténkötelezettség alól, 

amennyiben a fenti feltételek egyikének megfelelnek. Ha egyik feltételnek sem 

felelnek meg, akkor rájuk is tesztkötelezettség vonatkozik. A 6 éven aluliak 

mentesülnek az antigén/PCR teszt elvégzése alól, amennyiben a fent felsorolt 

dokumentumok egyikével rendelkező nagykorú személy kíséretében utaznak. 

Az oltottság igazolásához használható az európai uniós egységes 

zöldigazolvány formai keretén kívül bármilyen egyéb, uniós tagállami hatóság 

által angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven kiállított papír vagy elektronikus 

formátumú igazolás. 

• A 48 órát az országba történő megérkezéstől kell számolni. Az e-mail-ben 

kapott negatív teszteredményt kinyomtatott formában kell bemutatni a repülőtér 

check-in pultjánál vagy a határon. (Kézzel írott, SMS-ben kapott, digitális 

formában bemutatott teszteredményt nem minden esetben fogadnak el.). A 

légitársaságok a budapesti utasfelvételnél kérhetnek egy példányt, ezért 

javasoljuk, hogy 2 kinyomtatott példány legyen Önöknél az utazáshoz (1 

példányt az olaszországi repülőtéren is kérhetnek).  

• A fenti dokumentumok egyikével sem rendelkező személy olaszországi 

belépését követően 10 napos hatósági karantén és járványügyi megfigyelés alá 

kerül, mely elteltével kötelező a PCR/antigén teszt elvégzése.  

• 2021. május 24-től egyéni utazás esetén a beutazó, csoportos utazás esetén a 

csoport vagy család egy tagja köteles a következő hivatkozáson található 

elektronikus adatlapot (PLF) kitölteni, még a beutazás előtt: 

https://app.euplf.eu/#/form 

https://app.euplf.eu/#/form


• A belépéshez általános jellegű regisztrációra nincsen szükség, ugyanakkor az 

Olaszországba beutazók számára az alábbi linken elérhető adatlap 

kinyomtatása és kitöltése kötelező, a reptereken ennek alapján léptetik be az 

országba érkezőket.  Az ország területén belül történő utazáshoz az alábbi 

linken található adatlapot kell kinyomtatni és kitöltve az utazáskor magunkkal 

vinni: 

https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_edita

bile_ottobre_2020.pdf 

• A beutazó köteles a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál 

bejelentkezni, illetőleg az alábbi linken található adatlapot kitöltetni és azt 

beutazáskor bemutatni: 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_

maggio.pdf 

• A repülőtéren az utasokat hőmérésnek vetik alá. Amennyiben koronavírusra 

utaló tüneteket észlelnek, a légitársaságok megtagadhatják a beszállást.  

• Egyes légitársaságok további feltételekhez, például az indulást megelőző 4 

órán belüli kiegészítő antigén vagy antitestet vizsgáló teszthez, sebészeti vagy 

FFP2-es maszkviseléséhez köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok 

szabályairól munkatársaink, illetve a légitársaságok nyújtanak bővebb 

tájékoztatást. 

• Az utazóknak érvényes nemzetközi utasbiztosítással (BBP biztosítás) kell 
rendelkezniük, mely fedezetet kell, hogy nyújtson a COVID-19 megbetegedés 
esetén a kórházi költségekre és egészségügyi ellátásra is. Utazásához minden 
esetben javasoljuk az útlemondási és a legmagasabb kategóriájú BBP 
biztosítás megkötését. A bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak 
bankjuknál a területi hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még 
az utazás előtt. 

Az országba érkezéskor: 

• Az érkező utasok testhőmérsékletét ellenőrzik a repülőtéren ill. határátlépéskor. 
Amennyiben fennáll a gyanúja annak, hogy COVID-19 vírussal fertőzött vagy 
ilyen fertőzöttel szoros kontaktban áll, egészségügyi vizsgálatra kötelezhetik az 
adott személyt. 

• Olaszország a pandémia miatt bevezetett szükségállapot hatályát 2021. július 
30-ig meghosszabbította. A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország 
egészét a koronavírus járvány súlyossága alapján három zónába osztja 
(legsúlyosabb vörös, közepesen súlyos narancssárga, mérsékelten súlyos 
citromsárga zóna). A régiók beosztását az olasz egészségügyi tárca kéthetente 
vizsgálja felül. A régiók aktuális besorolásáról és az egyes régiókra vonatkozó 
járványügyi előírásokról kérjük, a következő honlapon tájékozódjon: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCor
onavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

A vörös, narancssárga, citromsárga besorolású tartományok eltérő szabályairól 

és előírásairól, tartományok közötti utazásról itt tájékozódhat: 

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-

governo/15638#zone 

• A beutazási szabályok megsértése vagy nem teljesítése esetén pénzbírság 

kiszabására kerülhet sor. 

https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone


• Az országban közterületeken is kötelező a maszkviselés.         

• Az aktuális járványügyi előírások befolyásolhatják a szállodák egyes 

szolgáltatásainak, létesítményeinek igénybevételét, melyek a járványügyi 

helyzettől függően előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. 

• Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Olaszországba beutazó személy köteles 

felvenni a kapcsolatot a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes helyi 

egészségbiztosítási szervvel (ASL). 

A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 
 

• A hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő magyar szabályok szerint nem 
szükséges tesztet elvégezni, ugyanakkor az egyes légitársaságok szabályzatai 
eltérhetnek egymástól, így a légitársaságok 72 óránál nem régebbi negatív 
COVID-19 PCR teszthez, valamint az indulást megelőző 4 órán belüli kiegészítő 
antigén vagy antitestet vizsgáló teszthez, sebészeti vagy FFP2-es 
maszkviseléshez köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól 
munkatársaink, illetve a légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást. 
Amennyiben a visszautazáshoz szükséges a PCR teszt, úgy a beszerzéséről 
az utasnak kell a helyszínen gondoskodnia.  

• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai 

jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak.  Az illetékes magyar hatóságok 

által kiállított érvényes védettségi igazolvány, s érvényes személyazonosító 

igazolvány birtokában annak tulajdonosa, illetve a vele együtt utazó, felügyelete 

alá tartozó, 18 évet be nem töltött személyek korlátozás nélkül 

hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére. A védettségi 

igazolvánnyal nem rendelkezőkre továbbra is 10 napos karanténkötelezettség 

vár külföldről hazatérve. A karanténkötelezettség alól mentesül, aki hivatalos 

irattal, orvosi igazolással bizonyítja, hogy az elmúlt hat hónapban átesett a 

koronavírus-fertőzésen. A karanténkötelezettség kiváltható 2 negatív COVID-

19 PCR teszttel, melyek közül az első lehet külföldön elvégzett magyar vagy 

angol nyelvű teszt is, amennyiben a schengeni térség országaiban, az Amerikai 

Egyesült Államokban vagy Kanadában készült. Más ország által készített teszt 

eredményét nem fogadják el. A második tesztet Magyarországon kell 

elvégeztetni. A két teszt elvégzése öt napon belül szükséges, az egyes tesztek 

között legalább 48 óra különbségnek kell lennie. További részletek: 
 https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-

magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-

jarvany-miatt 

Felhívjuk figyelmét, hogy összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási 
korlátozásairól szóló 408/2020. Korm. rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az utazási 
szerződés célországa, Olaszország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási 
kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. 
 

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően előzetes értesítés 
nélkül változhatnak és légitársaságonként jelentősen eltérhetnek. Utazásuk előtt 
javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal, illetve munkatársunkkal. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
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A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális 
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat és az Olasz 
Nagykövetség honlapja szolgál, melyek információi folyamatosan frissülnek: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?olaszorszag 

https://ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/hu 

Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, 
melyet az alábbi linken tehet meg az utazó: 
https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login  
 

Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok 
könnyebb nyomon követése érdekében: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzinfo-utazom-mobilapp 
 
 
OTP Travel Kft. 
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